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NEWSLETTER #11 FULLEDA TURISME
ACTIU 05/2021

Una de les nostres rutes apareix a la revista Descobrir

Es tracta d'un recorregut  d'11 quilòmetres que recorre part de l'est del terme
municipal de Fulleda. En concret visita el carreró del comellar d'en Ratera, la
carrerada de les Auberedes, l'antic camí de ferradura d'en Solà, la pica i la font
d'en Solà, el forn de calç d'en Solà, el carreró de Matallongues, el fondo de
Matallongues (on hi ha l'aljub), el carreró del racó de la costa de la Cirera i el
comellar d'en Giner, un recorregut circular que comença i acaba a Fulleda. 

Aquest recorregut té 240 metres de desnivell positiu acumulat i és apte per fer
a peu. 

Voldríem agrair a l'autor d'aquest article, en Miquel Andreu per fer possible la
publicació en aquesta revista amb la professionalitat que ja ens té
acostumats. 

Podeu veure els detalls de la ruta, podeu trobar l'enllaç a Wikiloc i Strava i
també descarregar l'arxiu GPX en aquest
enllaç: https://fulledaturismeactiu.ca...
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Som noticia al programa d'Aquí a l'Oest de Ràdio Ponent!

El passat dia 07/05 ens van entrevistar del programa d'Aquí a l'Oest de Ràdio
Ponent de la mà de l'Alba Mor. Parlem de Fulleda Turisme Actiu! 



Presentem el primer recorregut dels espais de la memòria de Fulleda

El passat dia 13/05 vam presentar el primer recorregut dels Espais de Memòria
de l'Espluga Calba i Fulleda. Aquest recorregut majoritàriament lineal comença
a Fulleda i visita la trinxera de la Roca Tomasa per un carreró que hem netejat
recentment. També visita un dels nius de metralladores que en millor estat de
conservació es troba. 

Actualment aquests espais de memòria estan en un estat d'abandonament i
en alguns casos enmig de vegetació que fa que el seu accés sigui molt limitat.

La intenció es comunicar tots aquests espais de memòria i fer una ruta que els
uneixi tots. En aquest cas, anirem publicant rutes de diferents distàncies i està
previst que alguna d'aquestes rutes comenci també de l'Espluga Calba. 

Podeu trobar més informació sobre aquest recorregut seguint aquest
enllaç: https://fulledaturismeactiu.ca...
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Eines per seguir les rutes de Fulleda Turisme Actiu

Les rutes de Fulleda Turisme Actiu no estan, de moment, marcades amb cap
mena de senyalització! És per això que us ensenyem i facilitem altres eines per
seguir aquestes rutes. 

La més còmoda, ja que és gratuïta i et permet baixar els mapes per seguir-los
of f line  des del vostre dispositiu mòbil, és amb l'aplicació de Wikiloc. 

Vegeu aquest vídeo per entendre com s'instal·la aquesta aplicació al vostre
mòbil i el seu funcionament, veureu que és molt fàcil i convenient!
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C/ Portell, 1, Torregrossa
Spain

Has rebut aquest missatge perquè ho vas
demanar-ho a la nostra web o hi vas fer

compres.

Donar-se de baixa

Subscriu-te a aquesta newsletter fent clic aquí

Visita la pagina web de Fulleda Turisme Actiu

Boira Experience
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